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Jeesus tegi palju imetlusi. Imetlused olid märgid
mis näitasid, et Jeesus on tõesti Jumala Poeg.
Esimene ime juhtus Pulma peol. Probleem tekkis.
Seal ei olnud piisavalt veini kõigile.

Maaria, Jeesuse ema, ütles talle probleemist, siis
ütles teenistujatele et teha kõik, mis Jeesus
määratas.
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Jeesus siis ütles,
sulasele et võtta ühe
suure potti ja lase
pidustuse ülem
mehel maitsta seda.
Vesi oligi nüüd
veiniks muudatud!
Hea vein!
Parim vein!

"Täida need pottid veega," Jeesus
ütles. "Vesi?" võisid nad küsida. Jah,
vesi, oli see mida Jeesus nõudis.
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Jeesus tegi
teised imeteod.
Üks õhtu, Tema
ja Tema jüngrid
läksid Peetruse
maija. Peetruse
ämm oli väga
haige, millel oli
palavik.

Töötajatel oli see suur
üllatus. Jeesus oli
pöördunud vett veiniks.
Ainult Jumal võib
teha sellist imet.
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Jeesus puudutas haige naise kätt. Selleks hetkeks
oli ta ka paranend. Ta sai isegi teenida Jeesust ja
tema jüngreid.
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See tundus et
kogu linn kogus
ukse juurde
sellel õhtul.
Haiged inimesed
tulid - pimedad,
kurdid, hantlid,
sandistunud.
Isegi inimesed
deemonitega
elavas nad tulid
Jeesusele. Kas
ta saab aidata
nii palju?
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Teised
tulid, kes olid
tehtud inetuks
pidalitõbi
tottu.

Jeesus, Jumala poeg, võiks küll aidata. Jeesus
aitas neid. Kõik, kes tulid Temale olid paranenud.
Inimesed, kes karkudega läbi elu käisid nüüd
kõndisid ja jooksid ja hüpsid.
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Nad olid tehtud
terveks ja puhtaks
sest Jeesus
parandas neid.
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Rahva taga, neli meest proovisid aidata nende sõpra
Jeesusele. Aga nad ei saanud lähedale. Mis võiks
nad teha?
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Meehed ja naised
kes olid koos
deemonitega
oli Jeesuse
ees. Ta käskis
deemonitele
et jätta neid
rahule. Kuna
deemonid
ära läksid,
kartvad,
õnnetu
inimestele
sai rahu ja
rõõmsameele.
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Bilansesid haige meest üle katuse
maja, neli ustav sõbrad harutasid
katuse peale ja langetasid
teda alla. Nüüd ta oligi
Jeesuse juures.
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Varsti peale selle, Jeesus oli paadis
koos jüngritega. Üks hirmus
torm tuli merele. Jeesus
magas. Hirmunud jüngrid
ärkasid Teda.
"Issand, päästa
meid," karjusid
nemad. "Me
sureme!"

Jeesus nägi, et
nelja sõbral oli
kange usk. Ta
ütles, haiglasele
mehele, "Sinu
patud on antud
andeks. Võta
oma voodi ja
kõndi." Mees
tõusis püsti,
hea ja tugev.
Jeesus oli
paranenud
teda.
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Nad uskusid et Jeesus oli tõesti Jumala
Poeg, sest tema imetused näitasid Tema
auks. Jüngrid ei teadnud seda,
aga nad varsti näevad
Jeesusetäita isegi
suurem imetlusi kui
ta teenis Jumalat
meeste seas.

"Ole tasane" Jeesus käskis
laineid. Kohe oli meri rahulik.
"Milli sugune mees see on?"
Tema jüngrid sosistasid.
Ka tuul ja meri
kuulevad Teda.
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Jeesuse Imetlused
Uks jutt Jumala sõnast, Piiblist
On leidud
Matteuse Ev. 8-9; Markuse Ev. 1-2, 4;
Luuka Ev. 4 & 8; Johannese Ev. 2

"Kui su sõnad avanda, annavad nad valgust."
Laulud 119:130
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